
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคญัการขึ้นทะเบยีน 

การแกไขรายการทะเบียน และการออกใบแทนใบสาํคญัการขึ้นทะเบยีนอาหารสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๑ วรรคสอง 
และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 

ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ พรอม
ดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามวรรคหนึ่ง ใหแยกตามประเภทของอาหารสัตว 
และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวแลวจึงจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขาย ซึ่ง
อาหารสัตวนั้นได 

 
ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๒ ให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาและออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรือมีหนังสือแจง
คําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลและแจงสิทธิอุทธรณใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ 

 
ขอ ๔  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอแกไขรายการ

ทะเบียนอาหารสัตวที่ไดข้ึนทะเบียนไว ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมดวยหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบคําขอแกไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๙/๙ กันยายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๔ ให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาและจดแจงรายการแกไขทะเบียนอาหารสัตวลงในทายใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลและแจงสิทธิ
อุทธรณใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

 
ขอ ๖  ผู รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทน

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมดวยหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 

ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหใชตามแบบใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตวเดิม และใหมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย 

 
ขอ ๗  บรรดาคําขอ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามกฎกระทรวงนี้

ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๘  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ สํานัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานกังานปศุ
สัตวจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวนั้นตั้งอยู 

สําหรับอาหารสัตวน้ําที่รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ในกรุงเทพมหานคร ให
ย่ืน ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยอาหาร
สัตวนํ้าจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด หรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขาซึ่ง
อาหารสัตวนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  อาจแจงผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว หรือแจงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับก็ได 

 
ขอ ๙  บรรดาคําขอที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปน

คําขอที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหผูย่ืนคําขอดังกลาว
ดําเนินการหรือสงหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ธีระ  วงศสมุทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณมีการปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามกรอบการปฏิรูป
ระบบราชการ และโดยที่สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว การแกไขรายการทะเบียน
อาหารสัตว และการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว โดยรวมเปนฉบับเดียวกัน
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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